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RESUMO 
Esta pesquisa busca acercar a produção de Tina Modotti, destacando os 

elementos que a caracterizam como uma fotógrafa de composição moderna. 
Este projeto de pesquisa também almeja delimitar a importância da fotografia 
de Modotti como influência até hoje para fotógrafos mexicanos e também para 
artistas que se expressam em outras linguagens. 

Esta pesquisa busca mostrar o quanto os acontecimentos políticos 
vivenciados por Tina Modotti interferiram em seu olhar, e em sua dedicação à 
fotografia. 

A pesquisa se desenvolveu através do método científico dedutivo a partir 
de conceitos teóricos inferidos e da bibliografia existente sobre Tina Modotti e 
as suas obras.  

Como principais conclusões aponta-se que  a produção artística de Tina e 
a sua postura individual frente à vida foram modernas, ou seja, 
corresponderam aos anseios modernos e por isso mesmo foram por muitas 
vezes relegados ao esquecimento, sendo necessário o resgate pessoal e 
artístico dessa potente fotógrafa. 
 
INTRODUÇÃO 

Tina Modotti foi uma fotógrafa de importante produção no México, 
considerada pioneira entre mulheres fotógrafas da época, hoje destaca-se a 
influência que exerceu em várias gerações de fotógrafos mexicanos, além de 
artistas de outras linguagens e que até hoje exerce. Em consequência acercar 
a sua produção se justifica pela contribuição que representa ao cenário artístico 
moderno.  

Sendo assim, a pesquisa se desenvolve por um olhar sobre a sua 
biografia entrelaçada a sua atuação política em todos os acontecimentos 
ocorridos no México da década de vinte do século passado. Nesta etapa da 
pesquisa foram fundamentais os textos sobre a artista de autoria de Christiane 
Barckhausen-Canale e Margaret Hooks, listados na bibliografia. 

A pesquisa prossegue por leitura de obras e associação dos registros 
fotográficos os conceitos de Arte Moderna. 

 
 
 
 
 



 

OBJETIVOS 
Estudar e conhecer a fotógrafa e revolucionária Tina Modotti que viveu no 

México na década de 1920. 
Evidenciar os elementos modernos da linguagem fotográfica desenvolvida 

por Tina Modotti, dentro do contexto social e politico em que vivia. 
Relatar os fatos mais marcantes do século XX, seus registros fotográficos 

e a participação de Tina Modotti nesses acontecimentos, portanto, esses 
acontecimentos políticos influenciaram o processo criativo desta artista. 

Desmistificar Tina Modotti da imagem de promiscuidade, primeiramente 
vinculada a ela, já que foi em 1920 uma mulher moderna no tocante a opções 
estéticas, morais e comportamentais, tal vínculo erroneamente foi levantado 
para desqualificar a sua produção.  

 
METODOLOGIA 
 .   Pesquisa Bibliográfica sobre Tina Modotti e História do México do início do 
século vinte. 
 .   Pesquisa Iconográfica e Leitura de obra. 

 
DESENVOLVIMENTO 
Tina Modotti fotógrafa e ativista política. 

Este capítulo da pesquisa buscou acercar como se formou a artista e a 
sua preocupação política. Tina Modotti nasceu em agosto de 1896, em Udine, 
uma província italiana, mas sua família migrou para a Áustria alemã no ano 
seguinte em busca de trabalho. No ambiente escolar, o alemão tomou lugar do 
italiano, e Tina falava o alemão fluentemente.  Voltam para a Itália e vive uma 
situação de miséria. 

Pouco antes do décimo aniversario de Tina, seu pai, juntamente com 
Yolanda a filha mais velha, decidiu trocar a Itália pelos Estados Unidos, e se 
tudo desse certo mandaria buscar a esposa e os filhos. 

 Segundo pesquisas da escritora Christiane Barckhausen-Canale, em seu 
livro “No rastro de Tina Modotti”, a irmã mais nova de Tina conta que seu pai 
havia escolhido um mau momento para emigrar, que logo após sua chegada 
em San Francisco, começou uma greve na fábrica onde ele fora trabalhar, que 
durou vários meses, sem contar com um terremoto em 1906 e com ele 
provocou um incêndio que devastou uma grande área de São Francisco. A 
situação de emprego começou a melhorar quando começaram a recuperar a 
parte destruída, algum tempo depois (1989, pag. 22).   

Aos 16 anos Tina vai morar nos Estados Unidos com o pai e  sua irmã  
Yolanda, para juntar dinheiro e  trazer  o restante da família . 

Tina logo consegue um trabalho de costureira na confecção de roupas 
I.Magnin, onde trabalha arduamente, porém muito mal remunerada. Torna-se 
uma mulher muito atraente e passa a chamar a atenção de todos, é convidada  
para  servir de modelo às novas criações  da I. Magnin. Nessa época Tina 
começa a ter grande interesse pelo teatro. 



 

Em agosto de 1914, quando teve inicio a primeira Guerra Mundial, era 
muito forte o movimento dos socialista e em setembro, os jornais noticiavam os 
combates e o envolvimento da Itália, deixando os familiares de Modotti muito 
preocupados.  

Um contato com arte muito importante para a formação de Tina Modotti 
foram as exposições de 1915.  Foi marcante e decisivo para a formação 
artística de Tina, as exposições internacionais de artes, onde foi exposta a arte 
moderna e a fotografia , o Templo da Escultura, o Palácio de Belas Artes, com 
obras de artes do mundo inteiro, e trabalhos de futuristas italianos, mostrados 
pela primeira vez nos Estados Unidos.  Tina, admirada com tanta arte, idealiza 
uma nova vida associada à Arte. A exposição, afetou sua vida e sua alma, e foi 
nessa exposição , no Palácio de Belas-Artes, que  Tina conheceu o jovem 
pintor e poeta Roubaix deI’Abrie de Richey com quem se casou. Roubaix, 
chamado por todos Robo, tinha 24 anos era alto, magro e bonito, além de 
espiritual, quase místico. Viveu sua infância no campo, tendo como única 
companhia, sua irmã mais nova(1989, pag.45). 

Havia algo nele, em seu caráter que encantou Tina. O fato de Robo 
pertencer a esse mundo que ela havia vislumbrado na exposição era muito 
importante, e esse relacionamento lhe daria muito suporte futuramente. O 
círculo de amigos de Tina e Robo estava entre os frequentadores de Bohemian 
Club e o que os inspiravam era a arte pela arte, o amor livre e sonhos utópicos, 
imersos nesse radicalismo cultural.  

Conforme Christiane Barckhausen-Canale, o maior esforço, para sua 
expressão artística, tinha que vir dela mesma, de sua vida e sem duvida ela 
encontrou com a ajuda de Robo, além de leituras e estudos, para adquirir 
conhecimento, refletir e assim dialogar com os novos amigos do casal. Em seu 
escasso tempo livre, Tina atuava junto ao pai nas associações teatrais dos 
imigrados italianos, e enquanto ele cantava, Tina declamava. Tudo acontecia 
geralmente nas ruas e cortiços da Litle Italy; bairro onde viviam grande numero 
de imigrantes italianos (1989, pag.43). 

Em 1917 após uma temporada de vários meses no Liberty, Tina recebeu 
menção como atriz profissional. Seu trabalho logo chamou a atenção do 
público, conquistando uma grande popularidade na colônia italiana. 

Em 1918, recebeu o convite da Companhia La Moderna, que pretendia 
criar um teatro permanente no bairro italiano, além de chamar a atenção de 
companhias de opera de Nova York, o Teatro São Francisco estava sempre de 
olho na indústria cinematográfica de Hollywood.  

Os jornais locais publicaram cartazes com fotografias individuais dos 
atores e Tina apareceu no cartaz com um novo penteado, mas não apareceu 
em nenhuma montagem e no dia 16 de outubro o jornal L’Italia publica um 
artigo com uma fotografia sensual de uma nova Tina.  O artigo dizia “Tina 
Modotti se casa”. 

Tina foi morar em Los Angeles e em 1920 já esta no papel principal do 
filme The Tiger’s Coat, em Hollywood. Da pequena imigrante para fotógrafa e 



 

revolucionária da década de 1920, Tina Modotti  conquistou grande parte do 
que sonhou: de costureira e modelo a atriz profissional em Hollywood, um 
casamento com o homem que amou , e reconhecimento  de seu trabalho como 
fotógrafa . 

Segundo a escritora Christiane Barckhausen-Canale, Tina participou 
ainda de mais duas películas, sempre no papel de mulher exótica: Riding with 
Death e I Can Explain, março de 1922. Sentiu que seu corpo havia sido 
comercializado nessas fitas, e este deve ter sido o motivo crucial para desistir 
dessa breve invasão no mundo do cinema de Hollywood. Desde o inicio Tina 
recebia papéis que utilizam seu corpo e sua beleza exótica, sem relevar seu 
talento de atriz e concluiu que em filmes não atenderia a suas expectativas a 
longo prazo (1989, pag.53). 

 Neste ano também, conheceu o importante fotógrafo Edward Weston, 
através do dançarino  Ramiel Mc Gehee. Nessa época Edward já era famoso 
no mundo da fotografia, premiado na Exposição-Panamá Pacifico de 1915 e 
em 1918, uma exposição no Salão de Fotografia de Londres. 

Weston, Modott e Richey, estavam sempre juntos, nas constantes saídas 
noturnas, bares, vida boêmia, o que pode ter contribuído para o  fim de seu 
casamento. Tina começou a se envolver com Weston e se tornou sua modelo 
preferida, além de admiradora e amante. 

Robo decidiu ir morar no México a convite de seu amigo Ricardo Gómez 
Robelo, que fazia parte de um grupo de artistas boêmios. Robelo havia sido 
convidado pelo amigo de infância e atual Ministro da Educação Jose 
Vasconcelos, para dirigir o Departamento de Belas-Artes, e convidou Robo, 
não só para trabalhar, mas também para expor suas obras (Barckhausen-
Canale, 1989, pag. 62.)  Robo faleceu em 1922. Tina vai para os funerais do 
ex-marido e fica maravilhada com a cidade do  México. Esperou a inauguração 
de uma exposição, que Robo trabalhou na organização e não conseguiu 
terminar, e se vê totalmente integrada no centro da revolução artística. Jose de 
Vasconcelos, então Ministro da Educação, trouxe artistas mexicanos, entre 
eles, Diego Rivera para pintar as paredes de edifícios públicos, com murais que 
revelavam o nacionalismo e o indigenismo. Defendia a ideia de educação de 
graça para todos bem como, concertos e exposições, pois acreditava na 
Educação Estética, ou seja na educação pela Arte. Todo esses universo 
fervilhante de ideias apaixonou Tina Modotti.  

Retornou aos Estados Unidos e o seu próximo encontro significativo com 
a arte foi visitando a Primeira exposição de Arte Folclórica dos Estados Unidos, 
acompanhada dos artistas Adolfo Best Maugard e o pintor Xavier Guerrero.  

Tina retorna ao México com  Weston .Ele ensinou fotografia para Tina, e 
ela, com um bom espanhol, cuidou dos negócios de Weston, porém haviam 
combinado que no aspecto amoroso havia  ampla liberdade. Tina aprendeu 
fotografia, técnicas de revelação e ampliação com Edward Weston, e além dos 
trabalhos comerciais, desenvolveu sua própria linguagem artística dentro do 
contexto social em que vivia.  



 

Neste momento os muralistas pintavam o prédio da Secretaria de 
Educacion Publica,  e Xavier Guerrero era ainda o principal assistente de Diego 
Rivera, com a técnica de  afresco de civilizações antigas.  

Segundo o livro de Dawn Ades intitulado “Arte Na América Latina” (1997), 
esse movimento muralista, nasceu com a posse de Álvaro Obregón, presidente 
em 1920, e era formada pela vanguarda cultural revolucionaria do México, com 
forte sentido de valor social de sua arte. Nessa época Obregón, nomeia Jose 
de Vasconcelos, filosofo e revolucionário, Ministro da Educação. Acreditava 
que a evolução de uma sociedade se dá, no sentido mais forte:  o da “estética”, 
e os mexicanos só seriam ganhadores se  tivessem sua sensibilidade estética 
despertada. Convicto que os mexicanos eram mais sensíveis a artes visuais 
que a música, permitiu que entregassem as paredes da Escola Nacional 
Preparatória a jovens artistas., essas mudanças no cenários das artes plásticas 
na cidade do México atraiu os artistas  Rivera e Siqueiros , que estavam na 
Europa  (Dawn, Ades,  1997, pag.151). 

E, 1923, artistas redescobriram novas técnicas, durante a primeira fase da 
pintura das paredes do Ministério da Educação, outro importante ideal deste 
momento é a revalorização do indígena e a  revalorização da arte pré-
colombiana. 

A ideia de evidenciar as artes visuais, ajudaram a assentar as bases 
culturais e politicas, os muralistas exigiam a erradicação da arte burguesa ( 
pintura de cavalete), e a arte indígena como modelo do ideal socialista de uma 
arte aberta para o povo,  que fosse audaciosa, educativa e para todos. Em 
1922, a “Declaração dos Princípios Sociais, Políticos e Estéticos“ do recente 
Sindicato dos Trabalhadores Técnicos, Pintores e Escultores, repudiou, em 
nome de uma estética nativa, séculos de dependência artística à Europa. 

O auge da primeira fase do muralismo é marcado pelo ciclo de afrescos 
pintados por Orozco no pátio principal da Escuela Nacional Preparatória e 
pelos murais de Rivera no andar térreo do Ministério da Educação. .(Dawn, 
Ades, 1997, pag. 153 e 154). Tina vivencia toda essa euforia de ideiais e de 
produção artística. 

Tina passou a fazer parte de um grupo de jovens artistas conhecido como 
os Estridentistas, liderado por Manuel Maples, German List Arzubide e o 
diplomata Luis Quintanilha. Davam importância ao urbano, máquina e 
futurismo, além de se irreverentes.  

Os problemas financeiros, além de sua insegurança emocional fizeram 
com que Edward tomasse a decisão de deixar o México e o seu estúdio ficou 
aos cuidados de Tina Modotti. Ela havia aprendido muito com o Westom, mas o 
seu olhar estava dentro de um contexto social; registrava ruas apinhadas, 
pessoas trabalhando. Vários nus explícitos de Tina, tirados por Weston, 
criaram um escândalo, somados as ideias que na década de 20 as mulheres 
podiam usar cabelos curtos, evitar a gravidez e praticar o amor livre, e a sua 
impossibilidade de gerar filhos, gerou certa inveja nas mulheres  diante da 



 

tranquilidade com que se envolvia nos relacionamentos amorosos, criando uma 
marca de promiscuidade ao redor de si, para a  fantasias de muitos homens. 

Seu envolvimento com muralistas mexicanos fizeram com que Tina 
tivesse uma participação ativa na solidariedade internacional, sendo convidada 
a discursar sobre o fascismo italiano. 

Em seu livro, “No rastro de Tina Modotti”, Christiane Barckhausen-Canale, 
diz que Tina possuía a sensibilidade plástica notável e inegável, porém foi o 
seu relacionamento com os artistas mexicanos da época, sobretudo os três 
mais importantes muralistas: Rivera, Orozco e Siqueiros,  que  lhe mostrou a 
arte engajada em prol da sociedade (1989, pag.78). 

Esses três muralistas e suas biografias esclareceram os princípios desse 
movimento, que se chamou de “Renascimento da Pintura Mexicana”, e que 
muito ajudou Tina Modotti, orientando não só na arte mas também na política. 
(1989, pag.78.) 

A pintura mural, rompeu com a rotina, acabou com preconceitos e interviu 
nos problemas sociais. Para os pintores e escultores, nada de vida de parasitas 
e boemia, deviam ser homens de bem, trabalhadores que iriam cumprir oito ou 
dez  horas de trabalho, como um bom operário. Exigiam a socialização da arte, 
produção de obras monumentais com acesso ao publico e o fim do 
individualismo burguês. Para dar suporte a arte acessível ao publico, os 
membros do Sindicato dos Artistas editaram uma revista em março de 1924,  
que era mantida pelas ilustrações de Rivera, Orozco e Xavier Guerrero;  
chamava-se El Machete”.(1989, pag.79.) 

As ilustrações eram em xilografias, esculpidas a canivete,  rico em arte 
mas de execução pobre,  havia uma qualidade muito ruim de impressão,  as 
chapas eram desniveladas e o resultado eram gravuras grosseiras e até 
mesmo manchadas. (DAWN, 1997, pág. 184).  

 
Fotografias de Tina Modotti 

Em fevereiro de 1926, Tina , na tarefa de registrar o trabalho dos 
muralistas, tornou-se a fotógrafa preferida  do grupo (BARCKHAUSEN-
CANALE,1989,p.80). Passou a encontrar uma expressão concreta, e levar o 
seu olhar para se somar à realidade do México, quando  é publicada na revista 
Mexican Folkways uma imagem  que Tina une a arte e a política, com o título : 
“Parada dos trabalhadores”( Fig. 1). Ela observou de um telhado um grupo de 
camponeses, marchando com seus chapéus de palha, símbolo do México rural 
e que passam a ser, neste momento, símbolo da luta por reforma agraria. 
Destacamos o trabalho da fotógrafa que capta parte pelo todo, pela parte traz 
toda a significância e nos brinda com uma potente imagem. Esta metonímia 
potente que Tina constantemente produziu caracteriza a sua produção como 
modern. 



 

 
Fig. 1. Tina Modotti. Parada dos Trabalhadores. 1926. 

 
Tina passou a ser colaboradora do El Machete (jornal do Partido 

Comunista),. Inúmeros artigos sobre as condições da Itália Fascista, 
mostravam o seu envolvimento como tradutora. Fotos de Tina era publicadas 
frequentemente em El Machete e mostravam o outro México, a desigualdade 
enorme entre o luxo e a pobreza, e como símbolo que era representado pelo 
homem de roupas esfarrapadas sob um outdoor de uma loja de roupas 
elegantes, a vida de privações  dos trabalhadores e suas famílias .  

Tina retratou os símbolos da revolução, sempre com muitas variedades: 
foice, espiga de milho e viola, cartucheira, espiga e viola, ou martelo, foice e 
sombreiro. (foto 2). 

Passou a fotografar agitadores que iam ao interior, ou a qualquer lugar, 
onde eram descobertos os cadáveres de camponeses assassinados, na 
direção da Juventude Comunista, ou nos resultados de doação recém-
recebidas “Tirem as Mãos da Nicarágua”. (Barckhausen-Canale, 1989, pag. 
107). Colaborou com o Comitê para a Retirada da Nicarágua e fotografou um 
acontecimento importante: a entrega de uma bandeira americana capturada 



 

pelas tropas de Sandino. Podemos imaginar a luta para conseguir trazer à 
fotografia a denúncia engajada que as situações vividas mereciam.  

A denúncia de Tina Modotti, era através de suas fotografias, retratando 
fielmente a dura realidade, para o uso particular do partido. . (Barckhausen-
Canale, 1989, pag.107). 

 

 
Fig.2. Tina Modotti. Composição com foice, cartucho e violão, 1927. 

  
No dia 12 de maio de 1928, na primeira página do El Machete, um 

manifesto assinado, entre outros por Tina Modotti, contra o assassinato de um 
jovem trabalhador . No dia 11 de maio, havia sido fixado nos muros da cidade 
um manifesto Contra o Terror Fascista. Tina passa a ser perseguida por parte 
do regime fascista.  

O olhar de Tina Modoti foi voltado ao trabalhador, principalmente, o 
trabalhador do campo, o campesino oprimido, como podemos ver a 
composição a seguir (Fig.3). Novamente estamos diante de uma composição 
moderna, pois se contenta com o recorte parcial, não carecendo do todo. Além 
disso é também moderna por ser concordante  com a busca das raízes e a 
valorização do indígena ou campesino oprimidos. 



 

 
Fig. 3. Tina Modotti. Campesino. 

 
 

RESULTADOS  
A partir da pesquisa foi possível estabelecer o paralelo entre o 

engajamento político da artista e a sua produção em fotografia, também foi 
possível desmistificar a áurea de promiscuidade associada à Tina Modotti. 
 
CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Podemos afirmar que o caráter metonímico das composições fotográficas 
de autoria de Tina Modotti é um forte fator para associá-las à produção de 
caráter moderno, ou seja, a escolha pontual de Tina, quer sejam os chapéus 
dos campesinos (Fig.1) ou as mãos sujas e cansadas pelo trabalho (Fig.3), 
garante a potência da imagem. Outra conclusão advém do estudo da biografia 
da artista e podemos concluir que a vida desregrada e com vários amantes a 
fez ser colocada de lado de lado pela sociedade machista mexicana. Por fim, 
destacamos que o ativista político e a prática artística vinculada ao 
engajamento comunista, também marcou a sua repercussão como artista, 
contribuindo para o esquecimento desta fotógrafa por vários anos. 
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